ָמשָׁ ל
מָ שָׁ ל הוּא ִספּוּר ֶשׁמַּ ְט ָרתוֹ לְ לַמֵּ ד ל ֶַקח .כְּ מוֹ הַ מַּ ע ֲִשׂיָּה ,גַּם ַהמָּ שָׁ ל הוּא ִספּוּר
וּבדֶ ֶר כְּ לָל ְמסֻ פָּר בּוֹ עַ ל בַּ עֲלֵי חַ יִּים אוֹ עַ ל פְּ שׁוּטֵ י הָ עַ ם .בּוֹלֶטֶ ת
עֲמָ ִמיְ ,
נִּגּוּדיּוּת :עָ ִי מוּל עָ ִשׁיר ,חֲ כַם מוּל ִטפֵּשׁ וְ כַדּוֹמֶ ה.
בִּ ְמ ָשׁלִים הַ ִ
ַמ ְמ ִשׁיל ְמשָׁ לִים יָדוּעַ הָ יָה ְשׁ מֹה הַ מֶּ לֶ .
כּוֹתבֵ י ַה ְמּשָׁ לִים ַהיְּ דוּעִ ים הֵ ם ֵאיזוֹפּוֹס ,לָה פוֹ ְטֵ יין ו ְק ִרילוֹב.
בֵּ ין ְ
ירהַ .ה ְמּשָׁ לִים שֶׁ לּוֹ ל ֹא ִכְ ְתּבוּ בְּ י ָָמיו,
ֵאיזוֹפּוֹס ַחי בְּ יָוָן בַּ מֵּ ָאה ַה ִשּׁ ִשּׁית לִפְ ֵי הַ ְסּפִ ָ
ירה הָ ֳעלוּ בַּ פַּעַ ם
ֶאלָּא הָ עָ בְ רוּ בְּ עַ ל-פֶּה ,וְ ַרק בַּ מֵּ ָאה הָ ְרבִ יעִ ית לִפְ ֵי הַ ְסּפִ ָ
ָה ִראשׁוֹ ָה עַ ל הַ כְּ ָתב.
לוֹמר
אוֹתם ,כְּ ַ
ָ
בִּ ְמ ָשׁלָיו ֵאיזוֹפּוֹס ְמ ָת ֵאר בַּ עֲלֵי חַ יִּים כִּ בְ ֵי ָאדָ ם .הוּא מַ אֲ ִישׁ
וֹתיהֶ ם ,כָּ הוּא ָיכוֹל לְהַ צִּ יג ֶאת הַ חֻ לְ שׁוֹת שֶׁ ל בְּ ֵי
וֹשׁיִּים בִּ ְתכוּ ֵ
אוֹתם לֶאֱ ִ
ָ
הוֹפֵ
יוֹתר ַקלּוֹת בִּ פְ ֵיהֶ ם )מתוך א ציקלופדיה אביב חדש ,כרך א'(.
ָה ָאדָ ם בְּ ֵ

ַהשּׁוּעָ ל

עוֹרב  /קרילוב
וּבַ תָ -ה ֵ

וֹרהּ חֲ ִריץ גְּ ִבי ָה.
עוֹרב עַ ל עָ ָף שֶׁ ל עֵ ץ וּבְ מַ קּ ָ
פַּעַ ם י ְָשׁבָ ה לָהּ בַּ תֵ -
עָ בַ ר שָׁ ם שׁוּעָ ל וְ חָ מַ ד ֶאת הַ גְּ ִבי ָה.
עוֹרב וְ ָאמַ ר:
מוּמי ֶאל בַּ ת-הָ ֵ
פָּ ָה הַ שּׁוּעָ ל ָהעַ ְר ִ
לָאים!
עוֹרב חֲ בִ יבָ ה ַא ְתּ כָּל-כָּ וְ יָפָהֵ ,איזֶה צַ וָּאר ָא ֹר ֵ ,אילוּ צְ בָ עִ ים ִפְ ִ
"בַּ תֵ -
יְ פֵ ְהפִ ָיּה שֶׁ ל מַ מָּ שֵׁ ,אין ִמלִּים! אֲ ִי יוֹדֵ עַ שֶׁ גַּם קוֹלֵ  ,כְּ מוֹ מַ ְר ֵא ִ ,פְ לָא מַ מָּ שׁ.
לְאזְ ִי ִשׁיר אוֹ ְשׁ ַ יִ ם?"
ימי לְהַ ְעִ ים ָ
הֲ ַת ְסכִּ ִ
עוֹרב ִמ ַמּחֲ מָ אוֹת הַ שּׁוּעָ ל ,ז ְָקפָה ר ֹאשָׁ הּ ,פָּ ְצחָ ה מַ קּוֹר ,וְ ָפְ לָה
ִה ְת ַרגְּ שָׁ ה בַּ ת-הָ ֵ
הַ גְּ ִבי ָה.
לְסלְסוּל קוֹלָהּ...
ִמיָּד חָ ַטף הַ שּׁוּעָ ל ֶאת חֲ ִריץ הַ גְּ ִבי ָה ,וּבָ ַרח ְבּלִי לְהַ ְמ ִתּין ִ
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